Zápis z VV OSH SOKOLOV ze dne 13. 1. 2021
Přítomní: Petr Maxa, Jiří Kiss, Sláva Sovičová, Tomáš Váňa, Marie Kastlová
Přítomni online: Tomáš Katzer, Radek Grapa, Erich Kříž
Omluveni: Miroslav Lukáš
Hosté: Lenka Marková
Starostka přivítala všechny přítomné, omluvil nepřítomné a zahájila schůzi výkonného výboru.
Zapisovatelem byl zvolen pan Petr Maxa a ověřovatel pan Jiří Kiss.
Program a zápis:
1. Kontrola usnesení VV OSH ze dne 31. 8. 2020
Provedena kontrola usnesení z VV OSH.
Ad 1. -Nákup BOXU je proveden – box plně vybaven
-Rozdělení dotací na platy vedoucích mládeže: Návrh na rozdělení částky pro jednotlivé
vedoucí formou dohody o provedení práce. Bude předneseno na radě mládeže. (hlasování
o uvedeném návrhu: 5 pro, 0 proti) VV se usnesl pro vyplacení dotací vedoucím mládeže.
Výplaty byly vyplaceny dne 8.1.2021
OSH Sokolov bude navrhovat a předávat ocenění (čestné uznání) členům OSH Sokolov po
členství min. 50 let (hlasování o uvedeném návrhu: 5 pro, 0 proti). Následně bude
provedeno předání na VVH SDH. V případě podnětu z SDH bude termín předání upraven
(oslavy, výročí, narozeniny členů SDH).
TRVÁ
-Náhrada škody pana Davida Grůzy. Byl kontaktován právník (p. Fíla)
VYŘEŠENO – Bylo zahájeno exekuční řízení a došlo k přihlášení pohledávky do
insolvenčního řízení p. Grůzy.
Ad 2. Podepsané evidenční karty sborů – GDPR, přihlašování – odhlašování členů, členské
příspěvky
 Stále nejsou předány na OSH všechny evidenční karty od některých SDH. Starostka OSH
provede kontaktování SDH a bude urgovat jejich dodání na OSH.
TRVÁ Termín do: 31. 1. 2021
Ad 3. Projednání změny bankovního účtu
Starostka přednesla návrh na změnu bankovního účtu OSH od ČSOB k bance FIO (z důvodu
úspory peněz vydaných na poplatky bance za vedení účtu) (hlasování o změně BÚ dle
návrhu starostky: 5 pro, 0 proti).
TRVÁ (k převodu účtu dojde v 3. týdnu roku 2021)
Ad 4. Umístění vzduchovek pořízené z dotace MTZ
 Vzduchové pistole jsou pořízeny z dotace na MTZ a jsou v evidenci majetku OSH, je
potřeba provést předání vzduchových pistolí do majetku SDH s podmínkou poskytnutí
funkčních vzduchových pistolí na podnět OSH na závody. VV OSH ukládá radě mládeže
rozhodnout o volbě SDH, kterému budou vzduchové pistole předány k zápůjčce.
 Staré vzduchové pistole budou dle rozhodnutí rady mládeže předány na jednotlivá SDH.
PROVEDENO (vzduchovky převedeny na SDH Kynšperk)
Ad 7. Různé
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Odborné rady provedou návrhy složení odborných rad, které bude následně schváleno na
VV OSH. OORP žádá uvolnění peněz na ocenění dětí ze soutěže POODM.
TRVÁ – odborné rady se doposud nesešly

2. Informace o činnosti OSH
 Došlo ze strany pronajímatele k opravě kanceláře OSH.
 Proběhla schůze revizní rady OSH
o Je potřeba dopracovat inventarizaci majetku.
o Je potřeba dopracovat dotace za rok 2020 (provoz, vzdělávání, výplaty).
o Starostka je pověřena připravit předpisy plateb pro SDH k odvodům členských
příspěvků členů SH ČMS OSH Sokolov.
o Stav finančního majetku OSH Sokolov k 1. 1. 2021
 Bankovní účet- běžný: 100212,18 Kč
 Bankovní účet- spořící: 34181,61 Kč
 Pokladna: 690 Kč
o Je potřeba provést kontrolu a nápravu dokumentů SDH uložených ve Veřejném
rejstříku a sbírce listin (www.justice.cz).
3. Starostka navrhla pořídit z dotace na rok 2020 nádrže na požární sport a břevno v celkové
částce 26.377,- Kč


Hlasování o nákupu nádrže na požární sport a břevna.
PRO 8, PROTI 0
VV OSH Sokolov se usnesl o nákupu nádrže na požární sport a břevna.



Otevřena diskuze- Sovičová- majetek (sportovní překážky) OSH bude uložen v garáži
v Kynšperku n. O.. (Smlouvu o pronájmu garáže vypracuje E. Kříž).
Hlasování o uzavření smlouvy o pronájmu garáže za roční pronájem 1.200,- Kč.
PRO 8, PROTI 0
VV OSH Sokolov se usnesl o uzavření smlouvy o pronájmu garáže.



4. Dotace na provoz za rok 2020
 Starostka: Z dotace SHČMS byla poskytnuta částka 28.700,- Kč. Z uvedené částky byl
hrazen nájem za kancelář OSH (částka 8123,- Kč za rok) a nákup kancelářských potřeb.
 Starostka dala návrh na pořízení kancelářského nábytku (stůl, šuplíky, poličky, regály)
do kanceláře OSH v hodnotě: 31000 ,-Kč


Hlasování o zakoupení kancelářského nábytku do kanceláře OSH.
PRO 8, PROTI 0
VV OSH Sokolov se usnesl o zakoupení kancelářského nábytku do kanceláře OSH.

5. Starostka přednesla návrh rozpočtu OSH Sokolov na rok 2021. Rozpočet je přílohou tohoto
zápisu.
 Hlasování o návrhu rozpočtu OSH Sokolov na rok 2021.
PRO 8, PROTI 0
VV OSH Sokolov schválil návrh rozpočtu OSH Sokolov na rok 2021.
6. Starostka přednesla návrh na uzavření smlouvy se společností PHP-SERVIS, s.r.o.
o sponzorském daru. OSH Sokolov poskytne jako protiplnění prezentaci Společnosti na
akcích pořádaných OSH a financovaných z daru.
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Hlasování o uzavření smlouvy.
PRO 8, PROTI 0
VV OSH Sokolov schválil uzavření smlouvy a pověřil starostku OSH Sokolov
k uzavření smlouvy.

7. Starostka přednesla návrh na podání žádosti o dotaci od Nadace ČEZ.
 VV OSH Sokolov souhlasí s podáním žádosti. Podklady pro podání žádosti připraví R.
Grapa.
 VV OSH Sokolov pověřil starostku OSH k podání žádosti o dotaci k nadaci ČEZ a
prověření možnosti podání žádostí z dotačních titulů společností Agrofert a Lesů ČR.
8. Termín shromáždění představitelů sborů z OSH Sokolov byl VV OSH Sokolov stanoven na
10. 4. 2021 v 10:00. Starostka OSH je pověřena zajistit prostory pro pořádání a rozeslání
pozvánek na jednotlivá SDH. Do shromáždění sborů doručí všichni vedoucí odborných rad
v termínu týden před konáním shromáždění, starostce OSH SO zprávu o činnosti rady za rok
2020. V případě, že nebude z důvodu nařízení vlády a situace COVID-19 možno uspořádat
prezenční shromáždění je Starostka OSH pověřena uspořádat do konce měsíce dubna
shromáždění způsobem PER- ROLLAM.
9. Starostka přednesla požadavek na zlepšení komunikace a spolupráce SDH. P. Maxa připraví
email k oslovením SDH s nabídkou pomoci SDH při pořádání oslav, výročí, oceňováním
členů.
10. J Kiss přednesl nabídku sponzora na poskytnutí 10 tisíc kusů jednorázových roušek.
Příjemcem sponzorského daru je KSH, které provede rozdělení a distribuci na OSH a SDH
v kraji.
11. Tomáš Váňa přednesl VV OSH návrh na zrušení zkoušek odbornosti z důvodu zrušení
schůzek mladých hasičů na SDH a špatné epidemiologické situace. VV OSH oprávnil T.
Váňu k podání žádosti o vyjádření OORM k neuspořádání zkoušek odbornosti v roce 2021.
12. Starostka OSH přednesla návrh na rozdělení dotace na vzdělávání za rok 2020. Bylo
pořízeno 10 ks směrnic a 15 ks flash disků na které budou uloženy směrnice, stanovy a
podklady pro činnost mládežnických organizací. Flash disky budou předány vedoucím
mládeže na SDH.
Starostka OSH podala návrh na pořízení dataprojektoru z dotace za rok 2020 za částku
10.500,- Kč.
 Hlasování o pořízení dataprojektoru z dotace na vzdělávání za rok 2020.
PRO 8, PROTI 0
VV OSH Sokolov schválilo nákup dataprojektoru.
Starostka informuje o možnosti získání sponzorského daru na vzdělávání od společnosti
PHP-SERVIS, s.r.o..
VV OSH pověřuje Starostku OSH k uzavření smlouvy na poskytnutí sponzorského daru.
13. Příští termín schůze VV OSH Sokolov byl stanoven na 11. 3. 2021 od 17:00.
V Karlových Varech dne 13. 1. 2021
Zapsal: Bc. Petr Maxa
Ověřil: Ing. Jiří Kiss
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